ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA – SEGUNDO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Araujo Dauage
Vice-Presidente: Alexandre Florencio Dias
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota
Ao vigésimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezenove
horas e vinte e cinco minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado
na Rua do Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado
de São Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Décima Sétima
Sessão Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre
Araujo Dauage. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores:
Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio
Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, Caio César de
Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota,
Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel
Borges Spada e Salim Mattar (quinze Vereadores presentes). Havendo número
legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária e colocou em
votação a Ata da 16ª. Sessão Ordinária de 2018, aprovada por unanimidade. Em
seguida, o Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores, que está aberta a
inscrição para o uso da palavra no expediente, devendo ser realizada junto ao
Primeiro Secretário. Informou também, que para o uso da palavra livre para
explicação pessoal, a inscrição deverá ser solicitada junto ao Primeiro Secretário até o
término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o início da Ordem do Dia. O
Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias:
Projeto de Lei nº. 30/18 da Vereadora Raquel Borges Spada que cria "Projeto
Voluntário Mulheres Anônimas Depressivas – MADE" e dá outras providências.
Projeto de Lei nº. 31/18 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que modifica a
redação do caput do artigo 1º da Lei nº. 6.095, de 10 de junho de 2014, que dispõe
sobre a divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com
especialistas, exames e cirurgias na Rede Pública de Saúde e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº. 14/2018 oriundo dos Vereadores Abel Diniz Fiel
e Alexandre Araujo Dauage que altera o artigo 286 da Lei nº. 863, de 1º. De
dezembro de 1967 – Código de Posturas, Costumes e Bem-Estar do Município de
Ourinhos. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes
para a elaboração dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno.
Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
do parecer favorável da comissão permanente emitido ao projeto em tramitação:
Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 21/2018:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Vereador Abel Diniz Fiel, que declara de utilidade pública a

Associação Moto Clube Equipe Zanno, não havendo nenhum óbice, e como Relator
pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 28 de maio de 2018. Aparecido Luiz – Presidente Relator; Caio César
de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. O
Projeto cujo parecer acaba de ser lido poderá ser inserido nas próximas sessões. A
seguir, o Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo dos ofícios recebidos:
Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos
nº. s 1.161/2018 do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimento nº. 1.197/2018 do
Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos nº. s 938, 939, 940, 941, 942,
943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 985, 986, 987, 1.024, 1.025, 1.029,
1.030, 1.080, 1.195 e 1.199/2018 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti;
Requerimentos nº. s 1.096 e 1.097/2018 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos
nº. s 1.040, 1.042, 1.043, 1.048, 1.145 e 1.157/2018 do Vereador Caio César de
Almeida Lima; Requerimentos nº. s 785, 882, 887, 888, 892, 896, 906, 1.125, 1.126,
1.133, 1.142, 1.177, 1.179, 1.181, 1.183, 1.222, 1.223, 1.224, 1.226 e 1.228/2018 do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº. s 800, 845, 1.047, 1.050,
1.051 e 1.168/2018 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº. s 1.091, 1.164
e 1.166/2018 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos nº. s 829, 913, 997, 1.007,
1.010, 1.011, 1.013, 1.014, 1.015, 1.108, 1.112, 1.113, 1.172, 1.188, 1.189, 1.205,
1.206, 1.207 e 1.209/2018 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s
1.044 e 1.120/2018 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº. s 1.004,
1.160 e 1.212/2018 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s 1.159,
1.200, 1.204 e 1.215/2018 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento nº.
1.109/2018 do Vereador Santiago de Lucas Ângelo; Requerimentos nº. s 1.082 e
1.087/2018 dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Santiago de Lucas Ângelo;
Requerimento nº. 1.194/2018 dos Vereadores Abel Diniz Fiel e Anísio Aparecido
Felicetti. OFÍCIO SMPF/Contab. 017/18 da SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS encaminhando o Balanço 2017, os Relatórios
Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre, Relatório de Gestão Fiscal do
3º Quadrimestre de 2017 e a Aplicação do Ensino 2017. Ofício nº 31BPMI-056/30/16
da COMANDANTE DO 31º BPM/I TENENTE CORONEL DA PM CENISE
ARAUJO CALASANS, em resposta ao Requerimento nº 1.004/2018, de autoria do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos
Senhores Vereadores na secretaria da casa. Logo após, o Senhor Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à
mesa: Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.456/18 Requer informações sobre os planos e ações que serão realizados no segundo
semestre de 2018 voltados para adolescentes e jovens que buscam o primeiro
emprego. 1.457/18 - Requer informações sobre o prazo para a conclusão da obra que
está sendo realizada no lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. 1.458/18
- Requer informações sobre as atividades realizadas no mês de maio de 2018, no
Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, no período noturno dos finais de semana.
1.459/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar para mão única de
direção, sentido bairro-centro, a Rua Hermínia Bonetti Sândano, entre a Rua

Ezequias Nogueira de Souza e a Avenida Jacinto Ferreira de Sá, antes da realização
da 52ª FAPI. Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.460/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar o Programa “Remédio em
Casa”. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.461/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar transformador de alta tensão na área do Distrito
Industrial para Micro e Pequenas Empresas - Luis Henrique Fernandes "Kiko", para
facilitar atividades de empresas com maior consumo de energia. Requerimentos do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.462/18 - Requer informações sobre a
possibilidade da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer apoiar o Projeto de
Capoeira, para as crianças do Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB). 1.463/18 - Requer informações sobre o cronograma para a troca de areia
em todos os NEIs - Núcleos de Educação Infantil. Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.464/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se ampliar o número de funcionários e da frota de caminhões para atuarem na
limpeza e no recolhimento de galhadas em nossa cidade. Requerimento dos
Vereadores Alexandre Araujo Dauge e Cícero de Aquino: 1.465/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se regulamentar o uso de espaços públicos
situados no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 1.466/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se construir um trevo de acesso à Rua Prof. Francisco Dias Negrão, cruzamento
com a Rua Eurico Amaral Santos, com a finalidade de se fechar o acesso da Rodovia
Raposo Tavares de entrada defronte ao Supermercado São Judas Tadeu. 1.467/18 Requer informações sobre a possibilidade de se construir um trevo no cruzamento das
Ruas Prof. Francisco Dias Negrão com a Rua Antônio Delfino Sobrinho, Parque
Minas Gerais (defronte ao Mercado Santa Clara), com a finalidade de se fechar o
acesso da Rodovia Raposo Tavares, sentido às Ruas Orlando Azevedo e José Pedroso.
1.468/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar uma rua de lazer em
Ourinhos. 1.469/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 902/2017, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para fechamento do
canteiro central na Avenida Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite", defronte ao nº
1.177. 1.470/18 - Requer informações, junto à AVOA - Auto Viação Ourinhos Assis -,
sobre a possibilidade de se implantar um ponto de circular centro-bairro sentido UPA.
Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.471/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se adequar os pontos de táxi da área central,
visando aumentar a disponibilidade de vagas de estacionamento. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.472/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar dispositivo de acesso à Rodovia Raposo Tavares pela
Rua Prof. Francisco Dias Negrão, ao lado do Centro de Serviços Servidor Carlos
Machado (Pátio). 1.473/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 533/2018,
que solicita limpeza, roçada, calçamento e instalação de rampa de acessibilidade, bem
como melhorias na iluminação pública das vielas que cortam os Jardins Ouro Fino e
São Domingos. 1.474/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se cadastrar
os ambulantes que pretendem trabalhar de forma legal, nas proximidades do Parque
de Exposições Olavo Ferreira de Sá, durante a 52ª FAPI. 1.475/18 - Requer
informações sobre os procedimentos a serem realizados pelos munícipes que

pretendem trabalhar como ambulantes, nas proximidades do Parque de Exposições
Olavo Ferreira de Sá, durante a 52ª FAPI. 1.476/18 - Requer informações sobre os
incentivos oferecidos aos comerciantes residentes no Município que pretendem expor
e comercializar produtos ou alimentos no recinto do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá, durante a 52ª FAPI. 1.477/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar atrações artísticas gratuitas em palco alternativo no
recinto do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, durante a realização da 52ª
FAPI. 1.478/18 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de
Rodagem -, sobre a possibilidade de se melhorar a sinalização, alertando a travessia
de pedestres, em todo o trecho urbano da Rodovia Raposo Tavares. 1.479/18 - Requer
informações sobre a quantidade de estagiários e menores aprendizes contratados pela
Prefeitura Municipal em 2018. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.480/18 - Requer informações, junto à OAB - Ordem dos Advogados do
Brasil - 58ª Subseção de Ourinhos e com os escritórios modelos das faculdades de
direito do Município, sobre a possibilidade de se criar uma Procuradoria da Mulher
no âmbito do Projeto "Casa da Mulher Brasileira" a ser criado em Ourinhos. 1.481/18
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos a fim de ceder, a
título precário, podendo ser reivindicadas a qualquer tempo pelo Poder Público, áreas
dominicais municipais que se encontram sem conservação para o desenvolvimento de
projetos voluntários e para demais ações afins, como a criação de hortas e viveiros
comunitários. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.482/18 Requer informações sobre a possibilidade de se construir mais salas de aula na EMEI
"Nhandeara". Requerimento do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 1.483/18 Requer informações sobre quais os locais e a quantidade de estacionamentos de carga
e descarga de mercadorias no Município. Requerimentos do Vereador Aparecido
Luiz: 1.484/18 - Requer informações sobre a possibilidade de realizar a semana de
conscientização para o descarte correto de lixos, tais como: vidros, seringas, dentre
outros. 1.485/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se manter uma
ambulância em todos os jogos do campeonato varzeano. 1.486/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar atendimento itinerante, com o
trailer da saúde bucal, nas escolas do Município. Requerimento do Vereador
Alexandre Araujo Dauge: 1.487/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se instituir o Programa de Inserção de Egressos do Sistema Penitenciário no mercado
de trabalho e encaminha minuta de projeto de lei. Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.488/18 - Requer informações, junto à Santa Casa de
Misericórdia, sobre a possibilidade de se atender, direta e prioritariamente, os casos
de urgência e emergência de crianças. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 1.489/18 - Requer informações da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos a
respeito de planilha contendo a quantidade de cirurgias eletivas realizadas com verbas
municipais, de janeiro de 2018 até a presente data, contendo nome dos pacientes, tipo
e valor. 1.490/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se proibir o
estacionamento de automóveis em frente ao Colégio Objetivo, no sentido de trazer
mais segurança aos alunos, principalmente pelo grande fluxo de automóveis nos
horários de entrada e saída. 1.491/18 - Requer informações a respeito de todos os
eventos realizados pela Escola Municipal de Música de Ourinhos, de janeiro de 2017

até a presente data. 1.492/18 - Requer informações a respeito de todos os eventos
realizados pela Escola Municipal de Bailado de Ourinhos, de janeiro de 2017 até a
presente data. 1.493/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Educação, sobre quais providências estão sendo adotadas em relação ao artigo 227 da
Constituição Federal. 1.494/18 - Requer informações sobre o transporte escolar, do
exercício de 2017 até a presente data. 1.495/18 - Requer informações a respeito do
cumprimento da Lei Municipal nº 5.037/2006, de autoria deste Vereador, que autoriza
o Poder Executivo a permutar restos de poda ou de erradicação de árvores por
prestação de serviços. 1.496/18 - Requer informações a respeito do cumprimento da
Lei Municipal nº 5.037/2006, de autoria deste Vereador, que autoriza o Poder
Executivo a permutar restos de poda ou de erradicação de árvores por prestação de
serviços. 1.497/18 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal
nº 5.157/2007, de autoria deste Vereador, que autoriza o Poder Executivo a conceder
incentivos fiscais a pessoas físicas ou jurídicas que desenvolverem políticas
ambientais autossustentáveis. 1.498/18 - Requer informações a respeito do
cumprimento da Lei Municipal nº 5.352/2009, de autoria deste Vereador, que dispõe
sobre a constituição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras
providências. 1.499/18 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei
Municipal nº 5.113/2006, de autoria deste Vereador, que autoriza a Secretaria
Municipal de Cultura a firmar parceria com instituições públicas ou privadas, visando
o patrocínio de ações culturais e dá outras providências. 1.500/18 - Requer
informações a respeito da quantidade, tipo de deficiência dos estudantes que estão
matriculados na Rede Municipal de Ensino e também os locais e nomes dos
respectivos profissionais responsáveis por esses alunos. 1.501/18 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se enviar a programação de esporte do
Município de 2018. 1.502/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando à construção de Centros Comerciais Satélites nos bairros
periféricos da cidade. 1.503/18 - Requer informações a respeito da existência de
projeto visando o desenvolvimento de criadouros de peixes em pequenas
propriedades rurais. 1.504/18 - Requer informações, junto à Defesa Civil, sobre a
possibilidade de se realizar vistoria emitindo laudo técnico sobre o estado das antigas
chaminés da cerâmica desativada e abandonada, localizada entre as Ruas Profa.
Josefa Cubas da Silva, Aleixo Garcia e Estrada OUR 347 - Jardim dos Bandeirantes.
1.505/18 - Requer informações sobre os dentistas da Rede Pública de Saúde. 1.506/18
- Requer informações a respeito da possibilidade de se encaminhar planilha contendo
os nomes dos estagiários contratados pela Prefeitura Municipal, bem como os cursos,
as unidades de ensino, os setores e secretarias em exercício. 1.507/18 - Requer
informações sobre as verbas conhecidas como “Despesa Miúda” da Prefeitura
Municipal. 1.508/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 300/2018, que
requer informações a respeito das especialidades médicas que prestam serviços nas
redes básicas de saúde no Município, bem como o período de espera para esse
atendimento ser realizado (desde o agendamento até a consulta). 1.509/18 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 674/2018, que requer informações a respeito
do emprego dos recursos arrecadados com multas de trânsito aplicadas no âmbito do
Município, conforme a Lei Municipal nº 6.292/2016. Requerimento do Vereador

Anísio Aparecido Felicetti: 1.510/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar manutenção e pintura no Espaço Comercial "Alberto Matachana"
(Calçadão). Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.511/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se enviar cópias das notas fiscais da compra dos
Kits de Uniforme Escolar do Município. 1.512/18 - Requer informações a respeito
das ações ou projetos para atendimento da Lei Municipal nº 5.077/2006, de autoria
deste Vereador, que fixa o dia 25 de maio como data comemorativa do “Homem do
Campo” em Ourinhos. 1.513/18 - Requer informações a respeito do cumprimento da
Lei Municipal nº 5.082/2006, de autoria deste Vereador, que institui o terceiro
domingo de maio, de cada ano, como “Dia Municipal da Babá”. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.514/18 - Requer informações a respeito do
cronograma para realização do Projeto "Cidade Viva" no Conjunto Residencial de
Interesse Social Cezira Sândano Migliari. 1.515/18 - Requer informações a respeito
do cronograma para realização do Projeto "Cidade Viva" no Conjunto Residencial de
Interesse Social Flamboyant. 1.516/18 - Requer informações a respeito do
cronograma para realização do Projeto "Cidade Viva" no Jardim Alvorada. 1.517/18 Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" no Jardim América. Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauge:
1.518/18 - Requer informações sobre o cumprimento da Lei Complementar nº.
924/2016, que trata sobre o combate aos maus-tratos aos animais de Ourinhos.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.519/18 - Requer
informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade Viva" no
Jardim Anchieta. 1.520/18 - Requer informações a respeito do cronograma para
realização do Projeto "Cidade Viva" no Jardim Aurora. 1.521/18 - Requer
informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade Viva" no
Jardim Beatriz. 1.522/18 - Requer informações a respeito do cronograma para
realização do Projeto "Cidade Viva" no Jardim Bela Vista. 1.523/18 - Requer
informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade Viva" no
Jardim Brilhante. 1.524/18 - Requer informações a respeito do cronograma para
realização do Projeto "Cidade Viva" no Jardim Carolina. 1.525/18 - Requer
informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade Viva" no
Jardim Cristal. 1.526/18 - Requer informações a respeito do cronograma para
realização do Projeto "Cidade Viva" no Jardim Santa Felicidade. 1.527/18 - Requer
informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade Viva" no
Jardim Santos Dumont. 1.528/18 - Requer informações a respeito do cronograma
para realização do Projeto "Cidade Viva" no Jardim São Carlos. 1.529/18 - Requer
informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade Viva" no
Jardim São Domingos. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.530/18
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar mutirão de apoio e
recolhimento de andarilhos e moradores de rua em abrigos, nesta época de frio
intenso de inverno. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente.
A seguir, o Segundo Secretário realizou a leitura das indicações apresentadas à mesa:
Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.471/18 - Solicita a manutenção
dos ventiladores do NEI "Curupira". Indicações do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.472/18 - Solicita retirada de galhada na Rua João Moya Restoy,

defronte ao nº 226. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.473/18 - Solicita
notificação ao proprietário de terreno na Maria de Paula Leite Moraes, ao lado do nº
535, para que realize roçada e limpeza do local. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.474/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Wagner Geraldo Martins Tavares - Jardim São Carlos.
Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.475/18 - Solicita, em caráter de urgência,
a desobstrução e a limpeza de galeria de águas pluviais na Rua Raphael Noschesi, nas
proximidades do nº 612 - Jardim Itamaraty. 1.476/18 - Solicita, em caráter de
urgência, pintura de sinalização de solo (pare, faixa de pedestres e faixa central), na
Rua Vicente Ernesto de Lucca, próximo ao nº 492 - Recanto dos Pássaros.
Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 1.477/18 - Solicita pintura de sinalização
de vagas de estacionamento para idosos e cadeirantes defronte à UBS "Marcos
Reginato" - Jardim Itamaraty. 1.478/18 - Solicita pintura de sinalização de vagas de
estacionamento para idosos e cadeirantes defronte à UBS da Vila Odilon. 1.479/18 Solicita pintura de sinalização de vagas de estacionamento para idosos e cadeirantes
defronte à UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB). 1.480/18 - Solicita pintura de sinalização de solo "Devagar Escola"
defronte à EMEF "Prof. José Alves Martins" - Jardim Itamaraty. 1.481/18 - Solicita
pintura de sinalização de solo "Devagar Escola" defronte à EMEF "Prof. Jorge
Herkrath" - Parque Pacheco Chaves. 1.482/18 - Solicita pintura de sinalização de solo
"Devagar Escola" defronte à EMEF "Profa. Jandira Lacerda Zanoni" - Parque
Pacheco Chaves. 1.483/18 - Solicita notificação ao proprietário de terreno na Rua
Narciso Migliari, ao lado do nº 1.065, para que realize roçada e limpeza do local.
1.484/18 - Solicita notificação ao proprietário de terreno na Rua Narciso Migliari, ao
lado do nº 1.076, para que realize roçada e limpeza do local. 1.485/18 - Solicita
notificação ao proprietário de terreno na Maria de Paula Leite Moraes, ao lado do nº
498, para que realize roçada e limpeza do local. 1.486/18 - Solicita notificação ao
proprietário de terreno na Maria de Paula Leite Moraes, ao lado do nº 522, para que
realize roçada e limpeza do local. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.487/18 - Solicita a construção de uma quadra coberta na EMEI
"Nhandeara". Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.488/18 - Solicita pintura
de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua Governador
Armando Sales, nos cruzamentos com as Ruas Benjamin Constant, Dom Pedro I,
Joaquim de Azevedo - Jornalista, Silva Jardim, Ari Barroso e Avenida Gastão Vidigal.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.489/18 - Solicita operação
"tapa-buracos", com urgência, na Rua Prof. Francisco Dias Negrão, no trecho entre as
Ruas José Oliveira da Silva e Maria Galdina Rabello. 1.490/18 - Solicita poda de
árvore na Rua Machado Florence, defronte ao nº 303. Indicações do Vereador
Ariovaldo de Almeida Silva: 1.491/18 - Solicita pintura de linhas de estímulo à
redução de velocidade na Rua Paschoal Henrique, próximo ao cruzamento da Rua
Profa. Maria José Ferreira. 1.492/18 - Solicita pintura de linhas de estímulo à redução
de velocidade ou lombofaixa na Rua Paschoal Henrique, defronte ao nº 674. 1.493/18
- Solicita o calçamento e a construção de rampa de acessibilidade em toda a área
verde da Rua Benedito José Pinheiro, bem como nos cruzamentos das Ruas Dr. Caio
Mizubuti e Manoel da Silva Mano, para facilitar o acesso dos munícipes que passam

no local. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 1.494/18 - Solicita pavimentação
asfáltica da Rua Lázaro Cosmo (marginal de acesso), bem como a construção de
galerias de águas pluviais, rede de esgoto e galerias, defronte à vistoria do
INMETRO. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.495/18 - Solicita
urbanização, paisagismo e instalação de lâmpadas de LED em todas as vielas do
Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari. Indicações do
Vereador Éder Júlio Mota: 1.496/18 - Solicita patrolamento e encascalhamento em
toda a extensão da estrada municipal OUR-050. 1.497/18 - Solicita patrolamento e
encascalhamento em toda a extensão da estrada municipal OUR-458. 1.498/18 Solicita pavimentação asfáltica no trevo de acesso à Cooperativa de Catadores de
Materiais Recicláveis de Ourinhos - CCMRO - que liga ao Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.499/18 - Solicita
pintura de sinalização de vagas de estacionamento para idosos e cadeirantes defronte
à USF do Parque Pacheco Chaves. Indicações do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
1.500/18 - Solicita urgente implantação de lombofaixa em frente ao Colégio
Objetivo, no sentido de trazer mais segurança aos alunos, principalmente pelo grande
fluxo de automóveis nos horários de entrada e saída. 1.501/18 - Solicita a retirada de
terra e entulho da Rua Onofre Alves Moreira, entre o trevo do Parque Pacheco
Chaves e o Jardim Itamaraty. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 1.502/18 Solicita notificação ao proprietário de terreno na Maria de Paula Leite Moraes, ao
lado do nº 535, para que realize roçada e limpeza do local. As indicações que acabam
de ser lidas serão encaminhdas a quem de direito para as providências que solicitam.
O Segundo Secretário deu continuidade com a leitura das moções apresentadas à
mesa: Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 87/18 - De congratulações e
agradecimento às pessoas do "Projeto Reeducando" que, voluntariamente, efetuaram
a pintura, entre os dias 7 de abril e 12 de maio, na EMEI "Vinícius de Moraes".
Moções do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 88/18 - De congratulações e
agradecimentos ao estabelecimento comercial Disk Kero Lanches, pelos mais de 14
anos como parte do parque empresarial do Município. 89/18 - De congratulações e
agradecimentos à Joalheria e Ótica Azzoni, pelos mais de 19 anos como parte do
parque empresarial do Município. 90/18 - De congratulações e aplausos a toda equipe
médica da Santa Casa de Chavantes que realizou a cirurgia de hérnia da criança João
Felipe, com profissionalismo, humanismo, agilidade e qualidade. Moção do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 91/18 - De repúdio aos assassinatos de Policiais
Militares na cidade do Rio de Janeiro. Moção do Vereador Salim Mattar: 92/18 De congratulações e agradecimento à Família Farah, pela efetiva e valorosa
colaboração com a história e a cultura ourinhense nos 100 anos do Município. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Salim Mattar solicitou que fosse lida na íntegra
a justificativa da Moção nº. 92/2018. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 93/18 De congratulações e aplausos ao Deputado Federal Dr. Sinval Malheiros Pinto Júnior,
pelo comprometimento com a saúde e pelas suas ações que têm se estendido a todo o
Estado de São Paulo, inclusive para Ourinhos, destinando emenda parlamentar a este
Município no valor de R$500.000,00, em duas etapas, uma já empenhada e outra que
será empenhada no mês de outubro para a realização de cirurgias eletivas. Moção do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 94/18 - De apoio e reconhecimento à classe dos

caminhoneiros e carreteiros por ocasião da greve da categoria. As moções de
congratulação e apoio lidas serão deliberadas no presente expediente. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou que a votação e a discussão
dos requerimentos fossem feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser
solicitado pelos Senhores Vereadores. Antes de atender o pedido do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
do parecer emitido ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 02/2018: Parecer do Relator
da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 02/2018:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage (Alexandre Zóio),
Alexandre Florêncio Dias (Alexandre Enfermeiro), Cícero de Aquino (Cícero
Investigador) e Mário Sérgio Pazianoto (Sargento Sérgio), que concede o título de
"Cidadão Ourinhense" ao Empresário João Antônio Binato, não havendo nenhum
óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 23 de maio de 2018. Aparecido Luiz –
Presidente Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio
Aparecido Felicetti – Membro. Atendendo a questão de ordem do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel, o Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido para que os
requerimentos e moções fossem colocados em discussão e votação globalizada,
APROVADO por unanimidade. Não havendo pedidos de destaque de requerimentos,
o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº. s 1.456 a
1.530/2018 e as Moções nº. s 87 a 94/2018. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Caio César de Almeida Lima, Salim Mattar, Cícero de Aquino, Éder Júlio
Mota e Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, as
moções e os requerimentos foram colocados em votação, APROVADOS por
unanimidade. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel solicitou
ao plenário a suspensão do intervalo regimental para a continuidade dos
trabalhos. Antes de atender o pedido do Vereador Abel Diniz Fiel, o Sr. Presidente
consultou juntamente com o Primeiro Secretário se há algum orador inscrito para
fazer o uso da tribuna. Fez o uso da palavra livre o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio
Abel. Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o
pedido do Vereador Abel Diniz Fiel, para a suspensão do intervalo regimental,
APROVADO por unanimidade. O Senhor Presidente comunicou que, para cumprir o
Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a
explicação pessoal está encerrado. O Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse nova chamada para verificação do quórum regimental: Abel Diniz
Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido
Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, Caio César de Almeida
Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Edvaldo
Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges
Spada e Salim Mattar (quinze Vereadores presentes). A seguir, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 12/2018 de procedência do
Vereador Salim Mattar que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização, no
site oficial da Prefeitura Municipal, do cardápio da merenda escolar. Ninguém

querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº. 16/2018 proveniente
dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage, Anísio Aparecido Felicetti e Abel Diniz
Fiel que cria a "Semana Municipal de Combate e Prevenção ao Suicídio" e dá outras
providências. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Anísio Aparecido
Felicetti e Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias a
serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal
os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Éder Júlio Mota, Cícero de Aquino,
Raquel Borges Spada, Mário Sérgio Pazianoto, Anísio Aparecido Felicetti e
Aparecido Luiz. Não havendo mais quem queira se manisfestar, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Décima
Sétima Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se o presente Ata que
será submetida à apreciação do Douto Plenário, para depois ser devidamente
assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e se encontra nos arquivos desta
Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------
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